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A fidelidade partidária após eleito e
os mandatários do poder...

O Brasil vive em 
num sistema de impo-
sição partidária, dei-
xando o seu pupilo 
sem respirar ou agir de 
acordo com os seus 
princípios, como é o 
caso de Tabata Ama-
ral.  

Quando você filia-
se a um partido políti-
co, geralmente, convi-
dado, ele não lhe apre-
senta um contrato soci-
al, mas apenas uma 
ficha de filiação parti-
dária, não lhe é mos-
trado às intenções polí-
ticas e os princípios 
desse ou daquele par-
tido. 

Quando você é elei-
to, o mandato não é 
seu, mas sim, do parti-
do. Tendo ele, total 
soberania sobre o seu 
mandato. O estatuto, 
até então, inexistente, 

é colocado a você para 
que tenha consciência 
de como deve agir 
sob-recomendação, e 
não sob os seus princí-
pios políticos. Se for 
posição, ou se é oposi-
ção, independente da 
questão. Esse é o 
retrato do estamos ven-
do nas bancadas parti-
dárias brasileiras. Não 
há ideologia do políti-
co, mas sim, do parti-
do.

R e c e n t e m e n t e , 
Tabata Amaral, eleita 
deputada federal pelo 
PDT-SP, partindo de 
seus princípios e, ven-
do que a reforma da 
previdência seria bené-
fico para a nação, 
votou a favor da refor-
ma. Tabata foi criticada 
pela maioria dos corre-
ligionários e diretores 
de seu partido, che-

g a n d o  e l a ,  a  s e r 
exposta a uma possí-
vel expulsão. 

 Pode-se dizer que 
muitos políticos anti-
gamente, faziam o con-
trário. Usava-se um 
pequeno partido, e elei-
to, migrava para outro 
p a r t i d o  d e  m a i o r 
expressão política. Foi 
justamente aí que a 
fidelidade partidária 
entrou em cena. Mas, 
qual seria o consen-
so? O que pode ser fei-
to para que o político 
na sua atribuição do 
mandato não seja ofus-
cado pela imposição 
de seu partido? Hoje, 
eles são peões de 
xadrez para favorecer 
a oposição contra os 
interesses da nação. 
Qual o melhor cami-
nho a ser traçado? 

Com desempenho insignificante, 
indústrias recorrem à recuperação
judicial

 E m  a g o s t o  d e 
2019, o número de 
Recuperações Judici-
ais subiu 7.6% no Bra-
sil. O mercado atua 
com fluxo de caixa 
negativo das empre-
sas. A Serasa Experi-
an d ivulgou nesta 
semana que, o núme-
ro de solicitações de 
“Falências e Recupe-
rações Judiciais”, foi 
de 142 empresas em 
todo o país. Sendo 
que, no mesmo perío-
do de 2018, foram 132 

pedidos. Mas, se feita 
u m a  c o m p a r a ç ã o 
entre 2018 e 2019, há 
uma redução de 4,7%, 
com 936 pedidos. 

O quadro de “Recu-
peração Judicial” é lide-
rado pelas micro e 
pequenas empresas, 
representando 66,1% 
do total (94 pedidos). 
Seguidas pelas médi-
as e grandes empre-
sas, com 24 solicita-
ções de recuperação e 
falência. 

Segundo Luiz Rabi, 

economista da Serasa 
Experian, a falta de 
dinamismo econômico 
con t i nua  a tuando 
negativamente no flu-
x o  d e  c a i x a  d a s 
empresas, elevando 
assim, seus níveis de 
inadimplência e de 
insolvência. Segundo, 
Rabi, a alta do dólar na 
casa de 6,3%, afeta-
ram os custos, e isto, 
pode ter agravado a 
situação financeira 
d a s  i n s t i t u i ç õ e s 
empresariais.
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Morre aos 67 anos Roberto Leal

Internado desde o 
dia 10 no Hospital 
Samaritano, em São 
Paulo, Roberto Leal 
teve uma reação alér-
gica a um medicamen-
to. Leal vinha tratando 
há dois anos de um 
câncer e teve compli-
cações renais. leal fale-
ceu neste Domingo 
(15), pela manhã. 

O cantor português 
que residia no Brasil 
há mais de 50 anos, 
fez vários sucessos ao 
longo da carreira. A 
música que o definiti-
vamente a sua carreira 
foi, «Bate o Pé».

Roberto Leal era de 
temperamento tran-
quilo e visualizou no 
Brasil uma carreira 
bem sucedida. Ele 
dizia que o Brasil era a 
sua casa, Portugal, 
apenas a passeio.  



Escolas públicas de Varginha
recebem projeto Recreio oficina

A E. M. Profª. Maria 
de Aparecida Abreu e 
a E. E. Aracy Miranda 
receberão esta sema-
na o projeto “Recreio 
Oficina”, que é viabili-
zado pela Lei Munici-
pal de Incentivo à Cul-
tura. O objetivo é levar 
apresentações artísti-
cas durante o intervalo 
escolar de pelo menos 
20 escolas públicas 
municipais e estadua-
is de Varginha até o 
final do ano. Será uma 
oportunidade em que 
os estudantes pode-
rão se inspirar por 
meio de apresenta-
ções musicais, teatra-
is e artísticas.

Na  qua r ta - fe i ra 
(11/09), a iniciativa 
acontecerá a partir 
das 14h na E. M. Profª. 
Maria de Aparecida 
Abreu e será voltada 
para alunos do Ensino 
Fundamental. Já na 

sexta-feira (13/09), 
será realizada a partir 
das 10h30 na E. E. 
Aracy Miranda para 
a lunos  do  Ens ino 
Médio.

O projeto já foi exe-
cutado na E.E. Wladi-
mir de Rezende Pinto 
– Polivalente, E.M. 
Jacy de Figueiredo 
CAIC I, E.M. Domin-
gos Ribeiro de Rezen-
de, E.E. Prof. Antônio 
Correa de Carvalho, 
E.E. São Sebastião, 
E.E. Coração de Jesus 
e E.M. José Camilo 
Tavares.

O projeto é uma rea-
lização da Oficina do 
Ser, com incentivo da 
Prefeitura de Varginha 
e Fundação Cultural, 
por meio da Lei Muni-
cipal de Incentivo a Cul-
tura, e apoio da Uni-
med.
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Museu Municipal: referência na história e na 
cultura de Varginha 

Inaugurado em 26 
de abril de 2000, o 
Museu Municipal de 
Varginha conta com 
um acervo de milhares 
de peças, que resga-
tam a história e a 
memória da cidade, 
além de exposições e 
oficinas que preten-
dem levar ao público 
informação, cultura e 
aprendizado. O local 
compõe a Fundação 
Cultural, autarquia da 
Prefeitura de Vargi-
nha.

O Museu fica locali-
zado na Praça Gover-
nador Benedito Vala-
dares, 141 – Centro. 
Está integrado à Bibli-
oteca Pública Munici-
pal na antiga residên-
cia “Dona Vica Frota”, 
casarão tombado pelo 
patrimônio do municí-
pio. Recentemente, o 
prédio passou por 
melhor ias em que 
foram trocadas as 
telhas e toda a área 
externa foi pintada, dei-
xando o local ainda 

mais bonito para rece-
ber os visitantes.

O número de visi-
tantes do Museu Muni-
cipal de Varginha vem 
crescendo a cada ano. 
De janeiro a julho des-
te ano, registrou a mar-
ca de 3.250 visitas, 
sendo o maior pico de 
visitação no mês de 
julho, com 925 pesso-
a s .  E s s e  n ú m e r o 
deve-se ao projeto “Fé-
rias no Museu e na 
Biblioteca 2019”, que 
contou com várias 
peças infantis, conta-
ção de histórias e ses-
são de cinema.

As atividades reali-
z a d a s  n e s t e  a n o 
foram:

• Exposição foto-
gráfica “Nostra Terra 
Itália e Varginha”

• Exposição “Me-
mórias do Carnaval”

• Peça infant i l 
“Chaves e a fábrica de 
papel”

• CinePET Unifal 
- exibição de docu-
mentário “Silêncio das 

Inocentes”
• Palestra sobre 

Reconexão e Cura 
Reconectiva

• Projeto “Visite o 
Museu no 1º Domingo 
do Mês”

- Show “Marlon, O 
Mágico”

- Peça infantil “João 
e Maria: Perdidos na 
Floresta Encantada”

- Peça infantil “Tele-
co e Popoca – Em 
Defesa da Natureza”

- Peça infantil “Hoje 
Tem Marmelada”

• Lançamento da 
antologia “Estação 
dos Versos”

• Lançamento do 
livro “A Cidade Aban-
donada”

• 1 7 ª  S e m a n a 
Nacional de Museus

• Palestra “Con-
v e r s a n d o  c o m  a s 
Mulheres do Século 
XXI”

• 1ª Semana Var-
ginhense de Belas 
Artes

• Projeto “Férias 
no Museu e na Biblio-

teca 2019”
• Lançamento do 

documentário “Animal 
Indireto”

• Lançamento do 
livro “Do Império ao 
Delito”

• Exposição “Co-
zinha Mineira: segre-
dos, histórias e delíci-
as”

• Lançamento do 
l ivro “Cozinha das 
Geraes – sabores, 
segredos e tradições”

• Peça in fant i l 
“Os Palhaços que Mer-
gulham na Maionese e 
Escorregam no Ket-
chup”

A visitação é gratui-
ta e pode ser feita de 
segunda a sexta-feira, 
das 7h às 11h e das 
13h às 17h. Mais infor-
mações podem ser 
ob t i das  pe lo  (35 ) 
3 6 9 0 - 2 7 1 6 ,  p e l o 
fb.com/museumunicip
aldevarginha e em 
www.varginhacultu-
ral.com.br.

O consagrado pianista brasileiro João Carlos Martins
conta em livro sua vida, que já virou filme

João Carlos Martins 
de 79 anos, quer dei-
xar um legado em vári-
as esferas, no cinema 
e na literatura. 

João Carlos, que 
também é maestro, diz 
que uma orquestra só 
funciona quando todos 
se respeitam, pois con-
vier com pessoas não 
é nada fácil. Diz que, 
quando era adoles-
cente, em uma das 
apresentações de seu 
grupo, ouviu muitas crí-
ticas e comentários 
deselegantes, picui-

nhas entre o pessoal 
do ônibus e o viajan-
tes. 

Fo i ,  en tão ,  que 
João resolveu regis-
trar em um livro todas 
as principais passa-
gens de sua vida. Em 
«João de A a Z», João 
conta a trajetória musi-
cal bem-sucedida e o 
período que o levou à 
perda dos movimentos 
em suas mãos, mas a 
superação veio pelo 
amor a arte.

No livro, João fala 
da infância, juventude 

e da experiência de 
reger pela primeira vez 
uma orquestra, quan-
do à frente da Orques-
tra Bachiana Filarmô-
nica Sesi-SP, fundada 
por ele em 2004.

João Carlos têm um 
amor pela arte musical 
e pediu a um arquiteto 
que projetasse em seu 
apartamento uma sala 
em formato de um pia-
no de cauda.

A de Amor, B de 
Bach, C de Concerto e 
por aí vai, até chegar 
ao Z de Zênite, que, 

conforme a astrono-
mia, é o lugar mais alto 
da abóboda celeste, o 
cume de uma linha ima-
ginária estabelecida 
por quem observa o 
céu. “O zênite é onde 
sinto que me situo – o 
ponto mais alto da 
minha trajetória.”

Hoje, João Carlos 
Martins com proble-
mas de saúde já não 
participa de concertos 
como antes. Mas, de 
vez em quando, se 
coloca ao piano para 
relembrar...



Anvisa aprova tratamento para tipo
dominante de câncer de mama metastático

Foi aprovado pela 
Agência nacional de 
Vigilância Sanitária o 
registro do medica-
mento Pigray, o prime-
iro específico para 
pacientes com câncer 
de mama avançado ou 
metastático. 

Resu l tados  dos 
estudos demonstra-
ram que a combinação 
dos medicamentos Ful-
vestranto e o Pigray, 
quase dobrou a medi-
ana de sobrevida livre 

de progressão (SLP) - 
de 5,7 para 11 meses - 
em pacientes com cân-
cer de mama metastá-
tico, com a mutação 
PIK3CA, em compara-
ção ao uso do fulves-
tranto isolado.

Estima-se de 20% a 
50% os pacientes com 
câncer de mama está-
gio metastático, quan-
do a doença não tem 
mais cura, pois se 
espalhou para outras 
partes do corpo, como 

ossos, pulmões, fíga-
do ou cérebro. 

O câncer de mama 
é o mais incidente, 
segundo a Anvisa, 
entre as brasileiras 
depois do câncer de 
pele não melanoma. 
Em 2018, foram cerca 
de 60 mil novos casos 
da doença no Brasil, 
de acordo com as esti-
mativas do Instituto 
Nacional de Câncer. A 
i n f o r m a ç ã o  é  d a 
Novartis.

Silenciosa,  o diabetes cresce 61,8% em 10 
apenas 10 anos  

te quando as pessoas 
dizem se preocupar 
mais com as doenças 
relacionadas ao cora-
ção. Sendo que, o dia-
betes pode causar 
cegueira, problemas 
renais e amputação de 
membros inferiores, 
como pode estar liga-
do a doenças como o 
infarto e acidente vas-
cular cerebral (AVC), 
que é a principal morte 
entre os diabéticos. 

As doenças cardio-
vasculares afetam 
ap rox imadamen te 
32,2% de todas as pes-
soas com diabetes tipo 
2, sendo uma das prin-
cipais causas de mor-
talidade entre as pes-
soas com a condição. 
Só no Brasil, foram 
registradas mais de 
108 mil mortes relacio-
nadas ao diabetes no 
ano de 2017.  O pro-
blema é mais alarman-

Dois a cada três mor-
tes, segundo a Associ-
ação Americana de 
Diabetes é o AVC  uma 
pesquisa da universi-
dade Chester.

A elevação de glico-
se no sangue (hipogli-
cemia) é a principal 
causa da doença, que 
é dividida em tipo 1, no 
qual há deficiência de 
insulina, e o tipo 2, em 
que há a resistência a 
insulínica. 
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Cigarro eletrônico, após mentiras, 
vai ser proibido nos Estados Unidos

A América do Norte 
já acumula seis mortes 
atribuído ao uso do 
cigarro eletrônico.

Autoridades de saú-
de nos Estados Uni-
dos investigam os 450 
casos de doenças pul-
monares relacionadas 
ao uso do cigarro ele-
trônico.

O estado de Michi-
gan foi o primeiro a pro-
ibir o cigarro com gos-

to, o produto liberado é 
o de tabaco.  

Segundo o gover-
nador, é uma medida 
p a r a  p r o t e g e r  o s 
jovens de efeitos noci-
vos do produto.

No começo, o cigar-
ro eletrônico foi uma 
febre total para quem 
quisesse parar de 
fumar. Logo em segui-
da, com todo o suces-
so ,  começa ram a 

comercializar o cigarro 
eletrônico com gostos 
diferenciados como 
menta e suas varia-
ções, justamente para 
viciar o usuário. Os pro-
blemas pulmonares 
começaram a apare-
cer e junto com eles, já 
são seis mortes em 
muito pouco espaço 
de tempo. Por isso, 
está sendo proibido 
nos EUA. 

3



4

Cruzeiro perde mais uma e Ceni pode
se despedir do Cruzeiro em tempo 
recorde

Tem um ditado que 
diz: «Macaco novo 
comandar macaco 
velho é difícil e quase 
impossível». Se eles 
derrubaram o experi-
ente Mano Menezes 
em tão pouco tempo, 
derrubar Rogério Ceni 
é mamão com mel. O 
certo é que ninguém 
quer jogar futebol no 
time da Toca da Rapo-

sa. Articulasse de uma 
forma e de outra, mas 
não há como fazer o 
time deslanchar, pare-
ce que os jogadores 
estão presos ao gra-
mado com uma condi-
ção física, bem à quem 
do satisfatório. O ata-
que não se entende e 
a defesa muito menos, 
sendo uma das mais 
vazadas do brasileirão 

2019.
 Mano era tido como 

retranqueiro e, alguns 
desentend imentos 
com Fred o colocaram 
fora da Toca da Rapo-
sa. Numa atitude impe-
tuosa, a diretoria con-
vidou Rogério Ceni, 
excelente atleta, uma 
formação sem igual na 
carreira, mas um técni-
c o  s e m  g r a n d e s 

momentos em gran-
des times. No São Pau-
lo, seu time de coração 
e formação, foi um 
desastre total. Ficando 
algum tempo se espe-
cializando, foi para o 
Fortaleza, onde os 
céus o iluminaram. 
Campeão Cearense, 
Campeão da Copa do 
Nordeste e levando o 
time da capital cearen-
se à primeira divisão 
do Brasileirão.

Dirigir o Fortaleza é 
uma coisa, mas, dirigir 
o Cruzeiro é outra coi-
sa! Não se podem con-
fundir os investimen-
tos de um e de outro. 
Os objetivos de um e 

de outro. O objetivo de 
um é brigar para não 
cair para a Série B e a 
do outro é estar entre 
os primeiros para dis-
putar a Copa Liberta-
dores em 2020. Mas, 
como fazer o Cruzeiro 
jogar bola? Onde está 
o Cabuloso? 

Nada contra Ceni, 
mas para fazer esses 
cabulosos jogarem 
bola, tem que ser um 
técnico malandro, tal 
qual, na mesma esfe-
ra. É aquele que impõe 
a sua presença e seu 
comando.  

 A torcida celeste é 
uma das mais educa-
das do “Planeta Terra”. 

Até, então, tem respei-
tado a diretoria e o 
time, mas tudo tem limi-
te. Na semana passa-
da os jogadores cruze-
irenses foram presen-
teados pela manifesta-
ção da torcida na Toca 
da Raposa que deixou 
centenas de garrafas 
de cachaça, diga-se 
de passagem, da boa, 
para os cabulosos do 
gramado. Não adian-
tou! Mais uma derrota 
no Brasileirão. 

Para se impor, Ceni 
terá que deixar de 
molho alguns meda-
lhões e tentar revelar 
jogadores novos...

Galo perde mais uma no Independência
e vai descendo a serra

O Atlético Mineiro 
perdeu mais uma, des-
ta vez, para o time 
reserva do Internacio-
nal dentro do Indepen-
dência. Os atleticanos 
saíram do Indepen-
dência soltando mari-
bondo pelos ouvidos. 
Foi um vexame total. O 
Internacional que veio 
atrás de um empate 
com o segundo time, e 
voltou para Porto Ale-
gre com uma bela vitó-

ria por 3 x 1, colocando 
em risco o cargo do trei-
nador Rodrigo Santa-
na que não vence a 8 
jogos. 

O time mineiro que 
estava entre os primei-
ros do Brasileirão, visu-
alizando uma vaga 
para a Copa Liberta-
dores em 2020, vem 
descendo a serra, e 
fechou o segundo tur-
no da competição em 
9º lugar. Quem era 

referência na defesa, 
hoje já não existe mais 
este pormenor, pois já 
levou vinte e três gols, 
tendo apenas, um gol 
de saldo positivo.

O que está aconte-
cendo com o futebol 
mineiro? Por um lado, 
o Cruzeiro fez o pior pri-
meiro turno de toda a 
história da competi-
ção, por outro, o Atléti-
co não tem consistên-
cia de resultados.

Neymar

Neymar volta ao PSG e ofusca torcida
com golaço de voleio

Neymar finalmente 
voltou a jogar no PGS 
após muitas polêmi-
cas para deixar o clu-
be.

Após um primeiro 
tempo fraco e com mui-
tos erros de passe, o 
camisa 10 foi vaiado e 
xingado pelos torcedo-
res que comparece-
ram ao estádio. 

O que se passou 
pela cabeça do joga-
dor brasileiro no ves-
tiário? Com um segun-
do tempo impecável, 
passes certos, dribles 
certeiros e um golaço 
de voleio, Neymar fez 
a torcida reverenciá-lo 
e, muitos até, se calan-
do diante do feito.  Vári-
os torcedores que xin-

gavam Neymar, olha-
vam um para o outro 
não acreditando no 
que estavam vendo. 
Desta forma, e com a 
vitória do PSG por um 
placar simples, o cra-
que brasileiro saiu de 
campo com adjetivos 
como: craque, mito, 
não deve deixar o clu-
be. E agora...?
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O Procurador-Geral 
de Justiça, Antonio 
Sérgio Tonet, disse 
encaminhar ao Minis-
tério Público todas as 
reclamações apresen-
tadas contra o promo-
tor Leonardo Azeredo 
dos Santos. Segundo, 
Tonet, entre os dias 9 e 
11, foram 10 queixas 
contra o promotor. 

Leonardo foi grava-
do em reunião extraor-
dinária do colegiado 
que discutia o Orça-
mento da instituição 
para 2020, quando 
falou da possibilidade 
da falta de aumento da 
categoria, reclamando 
do salário atual.

“Como é que o cara 
vai viver com R$ 24 
mil? O que de fato nós 
vamos fazer  para 
melhorar  a  nossa 
remuneração? Ou nós 
vamos ficar quietos?, 
disse na reunião.

Antonio Sérgio, dis-
se que essas reclama-
ções serão analisadas 
pela Corregedoria-
Geral do Ministério 
Público do Estado, 
onde serão analisadas 
possíveis irregularida-
des e desvio de con-
duta contra Leonardo.

“Estou deixando de 
gastar R$ 20 mil de car-
tão de crédito e estou 

gastando R$ 8 mil. Pra 
poder viver com os R$ 
24 mil. Eu e vários 
outros já estamos 
vivendo à base de com-
primido, à base de anti-
depressivo.  Estou 
falando assim com 
dois comprimidos de 
sertralina por dia, e ain-
da estou falando deste 
jeito. Se não tomasse, 
ia ser pior do que 
Ronaldinho”, afirmou 
em tom exaltado.

Como se dirigir a  
população brasileira 
sem falar de baixa ren-
da, mas da classe 
média-alta, que deve 
estar um tanto quanto 
hum i l hada  com a 
declaração de Leonar-
do. Se, com R$ 24 mil, 
seu salário é um mise-
rê, como devemos ana-
lisar os nossos, gorje-
ta?

Os moradores do 
Bairro da Pampulha, 
em Belo Horizonte, 
estão fazendo uma 
campanha para arre-
cadar fundos para tirar 
o procurador de Justi-
ça do miserê. Quem 
sabe poderão pensar 
em fazer um Procura-
dor-Esperança para 
Leonardo na Rede Glo-
bo.

A vida de Romário depois que entrou na política 
não é mesma como a do ídolo futebolístico

Quando ele entrava 
em campo e a bola se 
dirigia até ele, o cami-
nho era quase que cer-
to, o gol! O craque ini-
gualável dos últimos 
tempos do futebol bra-
sileiro, não vem tendo 
a mesma sorte quando 

se transformou em polí-
tico. Romário nunca foi 
um homem de bons 
relacionamentos e as 
brigas judiciais foram 
uma constate na vida 
do artilheiro. Mas, ago-
ra, o bicho está pegan-
do para ele. Romário 

acaba de ser condena-
do a pagar R$ 400 mil 
em alugueis atrasa-
dos, referente a man-
são que ele morou em 
Brasília durante quatro 
anos, à beira do lago 
Paranoá. Ele ainda 
pode recorrer... 

A Música Popular Brasileira vive um 
dos seus piores momentos, passando
apenas, por lembranças do passado

As grandes grava-
doras do Brasil são as 
responsáveis pelo fra-
casso da música brasi-
leira na atualidadde. A 
música popular brasi-
leira foi enterrada pelo 
mercado comercial 
dessas gravadoras 
que, hoje em dia, só 
p e n s a m  n o  l a d o 
comercial, e assim, 
enterram os composi-
tores e músicos que 

transformam em can-
ções o lado clássico de 
compor e de se cantar 
abrasileiradamente. 

Não temos mais 
revelações de grandes 
compositores e muito 
menos de grandes can-
tores como a verdadei-
ra MPD do passado. 
Estamos tolhidos ao 
Aché, Sertanejo, Rap, 
Funk e outra babosei-
ras que nossos tímpa-

nos estão terminante-
mente expostos a uma 
surdez súbita por tanta 
falta de gosto, qualida-
de e talento.

Para não perderem 
a audiência, as rádios 
não tocam mais Cae-
tano, Djavan, Chico 
Buarque, Gal Costa, 
Mar ia Bethânia,  e 
assim por diante. Que 
saudade da música 
brasileira!
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O sarampo chegou definitivamente 
a Minas Gerais, já são 18 casos

De acordo com os 
últimos relatórios da 
Organização Mundial 
de Saúde, o sarampo 
vem se espalhando 
por todo o planeta rapi-
damente. Há uma preo-
cupação muito grande 
dos laboratórios de 
pesquisa que, até 
então, não tem res-
posta para essa infes-

tação do sarampo que 
vem assolando o mun-
do inteiro.

No Brasil, a história 
não é diferente. Já 
fo ram reg is t rados 
mais de 3400 casos de 
sarampo confirmados 
por todo o país. 

O sarampo é provo-
cado por um vírus e é 
transmitido de pessoa 

para pessoa, através 
de gotinhas de saliva 
da pessoa infectada. A 
vacinação é a melhor 
forma de prevenção 
da doença. O vírus é 
facilmente transmitido 
por tosse ou espirros. 
No caso de suspeitas 
de crianças com a 
doença, é aconselhá-
vel consultar um pedi-

atra, imediatamente.
O tratamento do 

sarampo consiste em 
aliviar os sintomas atra-
vés de repouso, hidra-
tação e medicamentos 
como Paracetamol, 
durante cerca de 10 
dias, que é o tempo de 
duração da doença. 
Essa doença é mais 
comum em crianças e 
o seu tratamento é fei-
to de forma a controlar 
os sintomas desagra-
dáveis como febre, 
mal estar geral, falta 
de apetite e manchas 
avermelhadas na pele 
que podem evoluir 
para pequenas feridas 
(ulcerações).

A duração da doen-
ça é de 8 a 14 dias. É 
uma doença silencio-
sa até o quarto dia e 
pode ser transmitida 
para outras pessoas 
nesse espaço de tem-

po, ou seja, no começo 
da infecção. 

O que dizem os 
médicos sobre pesso-
as com  a doença: 
Repousar bastante 
para que o corpo pos-
sa recuperar e comba-
ter o vírus e beber mui-
ta água, chá ou água 
de côco é muito impor-
tante para uma boa 
recuperação, ajudan-
do também a prevenir 
a desidratação. Veja 
como fazer a água aro-
matizada colocando 
rode las  de  l imão, 
laranja ou ervas aro-
máticas.

Os medicamentos 
indicados são: Para-
cetamol e/ou Ibuprofe-
no, desde que não con-
tenham ácido acetilsa-
licílico em sua compo-
sição e por isso estão 
contra-indicados medi-
camentos como AAS, 

Aspi r ina,  Dor i l  ou 
Melhoral, por exem-
plo. 

Em Minas Gerais, já 
há 18 casos confirma-
dos até o momento e 
288 sendo investiga-
dos. Quatro pessoas 
já morreram neste ano 
no Brasil por causa da 
enfermidade. A vacina 
tríplice viral, que prote-
ge também contra 
rubéola e caxumba 
que é o melhor cami-
nho para combater a 
doença, está disponí-
vel nos postos de saú-
de de todo os estado. 
O governo brasileiro 
intensificou a vacina-
ção em todo o país.

Estes dados foram 
atualizados até a sex-
ta-feira (15), com infor-
mação do ministério 
da saúde, referente ao 
estado de Minas Gera-
is.

Quer uma velhice com satisfação e muita saúde?
Chegar a terceira 

idade com satisfação e 
saúde já faz parte da 
vida da população bra-
sileira que está mais 
idosa.

Uma alimentação 
balanceada é essenci-

al para se chegar a lon-
gevidade. A ingestão 
de frutas, peixes e mui-
ta salada faz parte des-
te caminho. Mas não 
podemos deixar  o cor-
po acomodar por com-
pleto. Hoje em dia, a 

caminhada e os exer-
cícios físicos são res-
ponsáveis por levar os 
idosos a uma saúde de 
dar inveja a muitos 
jovens. A média de 
vida do brasileiro vem 
subindo a cada ano e 

os cardiologistas reco-
mendam o hábito dos 
exercíc ios f ís icos. 
Pode ser apenas uma 
caminhada diária, mas 
não podemos deixar a 
máquina humana aco-
modar... 
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